
 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument: PSS – små og mellemstore byggepladser (’mini-PSS’) 

Kvalitet & Sikkerhed, Arbejdsmiljø 

Dato: 06.11.2017 – version 3.0 

Banedanmark – Amerika Plads 15 – 2100 København Ø – tlf. 8234 0000 – banedanmark@bane.dk

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) 

Små og mellemstore byggepladser 
Ved flere arbejdsgivere og 2-10 personer beskæftiget samtidig: 

Krav om PSS kun for særligt farligt arbejde 

PSS udarbejdet dato: 

Revisionsdato: 

Godkendt af: 

Bygherre: Banedanmark Projekt/delprojekt navn/ID: 

Byggeplads og placering/adresse: 

Ansvar for fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder: 
Bygherren må ved sin afgrænsning ikke indgå aftale med flere forskellige arbejdsgivere om etablering, vedligeholdelse eller fjernelse af den samme sikkerhedsforanstaltning i et 

fællesområde på det samme sted på det samme tidspunkt 

Sikkerhedsforanstaltninger: E V F Hvor Ansvarlig virksomhed Periode 
Samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner 

Evt. Sikkerhedsskiltning/påbudsskiltning (ved særlige risici) 

El, kloak, strøm, skurby 

Ved særlige risici, eks. ift. tunge løft, støv, støj oa. 

Ansvarlig betyder: etablere (E), vedligeholde (V) og fjerne (F) i det pågældende område i den angivne periode  

Byggepladstegningen skal vedlægges og skal vise, hvor der er: 
1. eksisterende risici på arealet og hvilke risici,
2. adgangs-, transport- og flugtveje,
3. kran, hejs og stilladser,
4. afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere,
5. afsat plads til velfærdsforanstaltninger (eks. skurby),
6. tilslutning til el, vand og kloak og

7. alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr.

8. Ambulancevej til brand og redning (adgangsvej, udrykning)

Fællesområder (område, hvor færdsel eller arbejde udføres af flere 

arbejdsgivere samtidig) skal fremgå af byggepladstegning. 

Beredskab ifm. ulykke: 
• Arbejdet på ulykkesstedet stoppes/farefyldt område rømmes, hvis fortsat risiko

for tilskadekomst.

• Ambulance, politi og andet redningsmandskab alarmeres ved opkald til 112.

o Adgangsvej, udrykning:

• Ulykkesstedet bliver afspærret, og afspærringen bliver ikke fjernet, før årsagen til 

ulykken er kendt, og forholdene er gjort sikre. Ellers er der risiko for, at ulykken 

sker igen.

Se i øvrigt Jernbanesikkerhedsplan. nr.: 

Hvor relevant: 

Tlf. Fjerncentral/FC:   Tlf. lokal kommandopost:  

Virksomhed/-er og kontaktoplysninger: 
Virksomhedsnavn CVR Kontaktperson Telefon Arbejdsleder (AMO) Arbejdsmiljørepræsentant 

(AMO) 
Antal 

beskæftigede 

Bygherre 

Koordinator 

AMK P 

AMK B 

Byggeledelse 

Entreprenør 

Entreprenør 

Leverandør 

Ekstern 

Tidsplan: 
Entreprenør Arbejdsopgave SFA Arbejdssted Periode Aftalte foranstaltninger vedr. SFA 

SFA: Særligt farligt arbejde, hvis ja: sæt X 

Opstartsmøde - dato: 

Sikkerhedsmøde – dato: 

Sikkerhedsmøde hver 14. dag, hvis 

byggepladsperiode overstiger 3 uger 
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